
Velkommen til offentligt møde om eventuel 
udvidelse af Nationalpark Thy



Program:
1. Velkommen, bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen
2. Oplæg fra Nationalparkgruppen i Lildstrand vedr. forslag om udvidelse 

til Bulbjerg 
3. Oplæg fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland vedr. forslag 

om udvidelse i Krig Vig 
4. Hvad betyder det at være en del af Nationalpark Thy ved Else 

Østergaard Andersen
5. Spørgsmål og bemærkninger
6. Afrunding og opsamling ved Torben Juul-Olsen 



Velkommen!

Hvorfor holdes dette offentlige møde?
Forslag fra Dansk Ornitologisk Forening
Henvendelser fra borgere i Lildstrand – samt en række foreninger, 
virksomheder, privatpersoner m.v.
Henvendelse fra andre, mindre lodsejere
Alle henvendelser drøftes samlet under processen for større udvidelser





Processen ved en større udvidelse

29/10 2020
Offentligt møde, hvor 
stemningen loddes

16/12 2020 
Drøftes i 

nationalparkbestyrelsen

Drøftes i 
kommunalbestyrelsen, 

Thisted Kommune

Fælles henvendelse til 
miljøministeren

Undersøgelsesprojekt 
sættes i gang (inkl. 
borgerinddragelse)

Miljøministeren 
udarbejder forslag til 

udvidelse af 
nationalparken

Kommunalbestyrelsen 
meddeler samtykke til 

forslaget

Forslaget sendes i 16 
ugers høring (lodsejere, 

lokale og statslige 
myndigheder, og 

interesseorganisationer)

Ændringsbekendtgørelse, 
der viser ændringen i 
areal efter udvidelsen



Forslag om Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg

v. Nationalparkgruppen i Lildstrand



Forslag om udvidelse med hele Krik Vig

v. Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland



Hvad betyder det, at være lodsejer i Nationalpark Thy?

Rent juridisk ift. restriktioner er der ingen forskel

Undtaget er dog planlægning af høje anlæg i planlægningszone 2

Mulighed for mere viden om naturen på din jord, og for at indgå i naturgenopretnings- og 
naturplejeprojekter

Frivillighed er et grundvilkår!

Medejerskab til et stærkt ”brand” kendt af mere end halvdelen af danskerne



Sidder du med et spørgsmål?



Nationalpark Thys formål

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Thy er
1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, 
sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og 
vådområder,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt 
hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske 
spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det 
store uforstyrrede landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af 
de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder 
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.



Målsætninger for nationalparkens udvikling
§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for udviklingen af Nationalpark Thy:
1) De væsentligste naturtyper som strande, klitter, klitheder, strandenge, kalkrige overdrev og søer skal 
bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, 
næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med 
naturlig vandbalance mv.
2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber, herunder især 
klit- og klithedearealer. Områdernes samspil med kysten og havet skal styrkes.
3) Omlægning af klitplantagerne til naturnært drevne skove domineret af naturligt hjemmehørende træer og 
buske skal ske med særlig fokus på styrkelse af naturværdierne.
4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer og forekomster 
skal bevares og synliggøres.
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor knyttet til sandflugtsbekæmpelse, fyr- og redningsvæsen, 2. 
Verdenskrig og til thyboernes skiftende brug af klitlandskabet og havet skal bevares, synliggøres, gøres 
tilgængelige og formidles, ligesom viden om de nævnte miljøer og spor skal udbygges.
6) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes.
7) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag.
8) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende færdsel og ophold.
9) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til lokale aktører gennem udbygning og 
etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
10) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud.
11) Udviklingen af nationalparken skal ske i et samspil med omgivelserne.
12) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.



Planlægningszoner
Kommune- og lokalplanlægning
§ 5. I planlægningszone 1 gælder reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
• Stk. 2. I planlægningszone 1 følger det af den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, at der ikke må:
• 1) udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde,
• 2) planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og 

lign.,
• 3) planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. 

lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, 
vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering, og

• 4) udlægges nye områder til råstofindvinding på land.
• Stk. 3. Det følger endvidere af den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, at der dog kan planlægges for 

foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i de berørte områder.
• Stk. 4. Den i bekendtgørelsen nævnte undtagelse fra forbudet mod linjeføringer af 

luftledningsanlæg gennem internationale naturbeskyttelsesområder, der alene er udpeget som 
habitatområder, finder ikke anvendelse i planlægningszone 1.

• Stk. 5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan tillade fravigelse af stk. 1, efter reglerne herom i 
den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse.

§ 6. I planlægningszone 2 må der ikke planlægges for høje anlæg.
• Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade, at de i stk. 1, nævnte 

forbud fraviges, medmindre det kan forringe oplevelsen af landskabet i nationalparken.
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